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” Umforsbolagen strävar efter ständig
förbättring. En förbättring som gör att Din
vistelse hos oss inte bara gör gott i själen
utan även för jorden, dess resurser och
våra efterträdare.”

Hållbarhetspolicy
Att leva, verka och besöka oss i Umfors skall genomgående
ha en av sina grundstenar baserat på hållbarhet.
Vår idé om hållbarhet syftar till att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt
hållbara. Vi vill vara en av förebilderna i de branscher vi representerar och vara
engagerade i lokala, nationella, internationella grupper och konsortier som
delar vår strävan av vilja utvecklas och bli bättre i dessa avseenden;
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

I förväg planera investeringar att vara hållbara både ekonomiskt och miljömässigt i
form av transporter, lokal arbetskraft och ekonomiskt genomförande.
Eftertänksamhet vid inköp. Köpa begagnat i den mån det är möjligt och om det är
genomgående hållbart över tid.
Skapa en god stabil ekonomisk grund som genererar förutsättning för koncernen
att fortsätta utvecklas och nå nya hållbarhets- och miljömål.
Värdesätta den lokala närmiljön och hjälpa besökarna göra rätt. Turista i
välkomnande områden, bo hållbart och bidra till områdets hållbarhet.
Respektera miljö, djur, människor, företag, natur och medmänniskor.
Skapa engagemant och förutsättningar för de i närområdet att komma med ideér,
vara delaktiga och delta i arrangemang och projekt som gynnar eller syftar till
Umfors med omnejd.
Att ständigt basera och planera strategiska beslut och genomföranden i symbios
med detta dokument.
Vi vill i koncernen att både vi och vår närmaste omgivning är cirkulärt hållbara i hela
det genomgripande förfarandet.
Bidra till det lokala nyttjandet och bevarandet av de resurser som finns.
Inom begreppet klimatsmart arbeta och utvecklas. Detta kan exempelvis vara
genom minskad elförbrukning, minskat svinn, ökad lokal handel och ökad kunskap.
Genomföra löpande underhåll på fastigheter och inventarier som bärgar för lång
hållbarhet.
Underlätta för gäster & kunder mfl att göra rätt genom att dela och länka
information som andra i området tagit fram på genom våra egna kanaler.
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Miljöplan
I Umfors har vi inte bara oss i baktanken utan även Dig,
kommande generationer och livet i sig som långsiktigt mål.
TILL OSS, GÄSTER, KUNDER, SAMARBETANDE FÖRETAG OCH KOMMANDE RELATIONER
Att spara på energin och minska utsläpp kan man i våra verksamheter göra på olika sätt. Nedan listar
vi några av våra viktigaste delar som vi fokuserat lite extra på i kommande sidor, som vi menar syftar
till att uppnå våra på oss ställda krav samt på vår omgivning. Vi strävar där det är möjligt att löpande
analysera och förbättra dessa och vara öppen för nya tillkommande punkter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporter & energiförbrukning
Vatten & Avlopp
Sopor & återvinning
Resursanvändning
Kemikalier & tillsatser, Farliga ämnen
Föroreningar
Besök i naturen & Mötet med övriga djur
Medmänniskor, personal och besökare
Inköpspolicy
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Din vistelse hos oss ska inte bara göra gott i själen utan även göra
gott för jorden, dess resurser och minimera avtrycket på miljön.
Transporter & energiförbrukning
Vi vill att transporter inom koncernen skall ske så miljösmart som möjligt. Vi är medvetna om
svårigheterna kring avstånd, glesbygd, infrastruktur och svårigheterna och dessa två delars motpoler.
Vi bidrar med där det är möjligt ställa krav på leverantörer och speditörer och informera dem om våra
policis.
Erbjuda laddstationer för fordon och verka för en utbyggnad av detta. Även vara lyhörda för kommande
teknik och utveckling av både person- och godstransporter.
Erbjuda drivmedel, även om det är fossila, närmare trots att investeringen i sig inte är ekonomisk eller
bär sig över tid. Erbjuda marknaden produkter som vi genom vårt agerande minimerat yttre påverkan
på miljön genom efterföljande av denna plan. Detta minskar transporter som ändå skulle skett till mer
avlägsen service och/eller ej i ett miljö- och kvalitetsgranskat produktled.
Välja fossilfria leverantörer av elström och minska vår egen och våra besökares elförbrukning. Vi
erbjuder fjärrmanövrering av elström i husvagnar/husbilar, gästerna kan själva se och mäta sin
förbrukning online både nutid och historiskt. Bygga klimatsmart och energieffektivt med exempelvis
bergvärme, bra isolation och energisnåla inventarier.
Uppmuntra kunder att välja klimatsmarta produkter genom vid tillämplig situation ge lokal generell
information samt produktspecifik info i direkt ansluning till produkten. Anslå våra egna lösningar och
inspirera andra att tänka hållbarhet.

Vatten & avlopp
Minska vattenförbrukning genom energisnåla installationer. Vi filtrerar vid behov vattnet och tar
löpande vattenprover samt genomför uppföljning av förbrukning och analys av detta. Vi håller oss
uppdaterad av ny teknik och förbättrade lösningar. Vi anstränger oss att begränsa våra besökares
förbrukning av rent vatten och informerar om detta vid utvalda platser och tillfällen.
Avloppsanläggningen vi har är modern och utan kemikalier eller tillsatser. Vi har stora resurser som
innebär minimal insats för tömning och långa intervalltider. Vi har tillsammans med expertis tagit fram
och genomfört både säkra och miljösmarta lösningar för hantering av avlopp och analyserat
närområdets risker av detta. Eftersom det i kommunen och på den norska sidan råder stor brist på
tömningsstationer arbetar vi intensivt för att kunna installera en genomtänkt sådan station i Umfors
och ansluta till vårt system.
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Sopor & återvinning
Att mötas av trista dofter eller syner av sopor gör ingen glad. Vi ska vara ett föredöme i sophantering.
För att uppnå detta bör sopor sorteras. För att detta ska lyckas krävs enkla rena och fungerade lösningar
i lokalerna och i närområdet. En svårighet är intervallerna på tömningen framförallt på de varma
perioderna. En ytterligare försvårande del är avstånden samt informationen om vad, hur och när man
kan återvinna inte bara i Umfors utan kommunområdet i stort.
Vi själva kan bidra genom att se över våra egna inköp, sortera det vi kan men även verka för att påverka
omgivninen bestående av både myndigheter, kommuner, besökare och gäster att öka möjligheten att
göra rätt och orka göra rätt.
Vi tillhandahåller pantmaskiner och andra retursystem för våra besökare på våra destinationer. Vi
försöker laga inventarier och maskiner och återanvänder dem, om vi avyttrar dessa försöker vi sälja
dem så de kan gynna och komma till nytta för någon annan en tid framöver. Om de kasseras lämnar vi
dem till en återvinningsstation.

Resursanvändning
Informera kunder om klimatsmarta produkter och resursanvändningen inom livsmedel. Vi har i våra
butiker ett jättestort och fint sortiment av vegetariska bönor groddar och andra produkter som ofta är
bättre i miljösynpunkt än ex kött. Ge tips på recept och bemöt framförallt besökare muntligt på plats
och ge råd, inspiration och guidning i rätt miljöriktning.
Vi föröker minska våra utskrifer av dokument och öka använandet av digitala möten och affischering.
Vi har både i butiken och campingen digitala reklamskärmar som är energisnåla och är tidsstyrda.
Vi klimatkompenserar genom att sträva efter samarbeten med leverantörer som är klimatneutrala,
gärna FSC- ISO-certifierade samt prioriterar de som är medlemmar i Håll Sverige Rent.

Kemikalier & tillsatser, Farliga ämnen

Användningen av skadliga substanser, inklusive pesticider, färg, desinficeringsmedel och
rengöringsmedel minimeras. De ersätts med miljövänligare produkter och processer när det är möjligt.
Förvaring, användning, hantering och hur man gör sig av med kemikalier hanteras korrekt.

Föroreningar

Företaget verkar för att minimera föroreningar avseende:
• Ljud
• Ljus
• Ytvatten
• Erosion
• Ozon-förstörande ämnen
• Luftföroreningar
• Vattenföroreningar
• Markföroreningar
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Besök i naturen & Mötet med övriga djur

Eftersom Umfors bokstavligen ligger i naturen måste vi såklart visa hänsyn. Hänsyn till andra besökare,
gäster, företag, djur och natur. Genom att länka och tillförskansa oss information från organisationer
som exempelvis Naturvårdsverket, Länsstyrelsen men även lokala aktörer. Vi kan informera om
Allemansrätten och uppmana bya- och fiskeföreningar om vikten av att samlänka samt samarbete.
Genom detta når vi tillsammans en hållbarare turism och en allmänt långtidsverkande positiv effekt på
omgivningen.
I området finns rikt djurliv. Genom tidigare genomgång och efterföljning av denna plan värnar vi för
många av de djur som lever i det dolda, utom synhåll. Om vi ser på djuren ovan marken samt fisk menar
vi att besökare och vi själva inte bara genom att följa lagar även bör diskutera med lokala resurser,
företag, föreningar och markägare om hållbara lösningar och överenskommelser. Eventuell jakt och
fiske skall bedrivas med för aktiviteten gällande tillstånd av berörd tillståndsgivare.
När vi bedriver guidade turer inom detta skall vi informera om det naturliga tillståndet för arten och
följa gällande regler och inneha både tillstånd och erforderlig kunskap för ändamålet.
Vi menar att vi i området främjas både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt av god planering för den
kommande ökningen av turism som framtiden innebär. Genom att tillsammans med andra i byarna
Umfors, Klippen, Umasjö, Vilasund mfl gå igenom, tänka igenom och investera i information och
resurser på plats kan vi lyckas få en hållbarare besöksnäring. En utveckling vi alla gynnas av på flera
plan.

Medmänniskor, personal och besökare
Inom koncernen och vid kommunikation utåt skall vi respektera varandra och andra. Arbetsmiljön skall
vara säker och arbetsklimatet skall upplevas öppet och trevligt. Vi avsätter resurser vid tillfällen för att
gynna sociala nätverket och behovet att känna sig behövd och uppskattad. Vi är välkomnande mot våra
leverantörer, företag, organisationer, besökare, gäster kunder m.fl. Vi tillhandahåller säkerhet i form
av hjärtstartare i butiken under dess öppettider och tänker igenom och försöker bygga bort
verksametens eventuella faror.
Länkar
Hållbarhetesguiden
Naturvårdesverket
Länsstyrelsen
Allemansrätten, STF
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Inköpspolicy
Umforsbolagen strävar efter ständig förbättring. En
förbättring som gör att Din vistelse hos oss inte bara gör
gott i själen utan även för jorden, dess resurser och våra
efterträdare
När vi upphandlar och köper in varor och tjänster skall vi så långt det är möjligt anstränga
oss för att öka andelen varor och tjänster som innehar certifieringar, märkningar och
övriga godkända klacificeringar för en bättre hållbarhet och bättre miljöval. I området
finns ej så mycket lokal- och närodlat. Vilket medför att kravet på leveratörer och
inköpare därigenom ökar. Vi ska informera de i vår organisation som arbetar med inköp
om vår policy och även gå igenom perioders händelser och eventuellt mätbara resultat.
Därefter diskutera och genomföra möjliga förbättringar.

Detta dokument revideras årligen, där vi i grupp kan med både extern och intern hjälp gå igenom, justera och
ta fram nya bra ideér för en ljusare & hållbar framtid. En framtid för flera led att uppleva och åtnjuta.

Umfors
Umfors 270
920 66 HEMAVAN

info@umfors.se

umfors.se
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